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Schaan, 11.12.08 

 

Sporočilo za medije ob Mednarodnem dnevu gora 

CIPRA zahteva krepitev ekološkega kmetijstva 

Ob mednarodnem dnevu gora poziva Mednarodna komisija za varstvo Alp CIPRA 
alpske države in Evropsko unijo, da dosledno spodbujajo ekološko kmetijstvo. CIPRA 
obžaluje neodločno postopanje ministrov za kmetijstvo EU pri omenjeni problematiki. 
Samo ekstenzivna pridelava zagotavlja biološko raznolikost in s tem varno hrano – kar 
je tudi tema letošnjega mednarodnega dneva gora. 

Organizacija Združenih narodov je 11. december proglasila za mednarodni dan gora in letos 

se njegov moto glasi varna hrana v gorskih območjih. CIPRA opozarja, da hribovsko kme-

tijstvo zaradi svojih večkratno ekstenzivnih načinov pridelave pomembno prispeva k biološki 

raznolikosti in s tem tudi k varni hrani. CIPRA torej zahteva, da se še bolj dosledno usmerimo 

na ekološko kmetijstvo in s tem zagotovimo preživetje hribovskega kmetijstva.  

Na žalost se je ravno v teh dneh izkazalo, da Evropska unija z ekologizacijo kmetijstva ne 

misli preveč resno, čeprav je le-to glasno napovedovala. Evropski okoljski ministri so „veliko 

reformo“ v smeri trajnostnega kmetijstva prestavili na leto 2013. CIPRA meni, da je to od-

ločno prepozno.  

 

Biološka raznolikost kot zagotovilo za varno hrano 
Številne raziskave dokazujejo, da ekološko kmetijstvo spodbuja biotsko raznovrstnost. 

Zahtevne in redke živalske vrste, kot so krešič, dnevni metulj, pajki in divje čebele pogosteje 

najdemo na ekoloških travnikih kot pa na intenzivno obdelanih travnih površinah. Poleg tega 

je v alpskem prostoru prisotna višja biološka raznolikost zaradi manjšega pritiska pri rabi teh 

površin v preteklosti. Ta raznolikost zmanjšuje dovzetnost za bolezni in škodljivce ter podpira 

prilagajanje na spremenjene pogoje kot je otoplitev podnebja. Biološka raznolikost v alpskem 

prostoru je zaklad, ki zagotavlja varno hrano. Prav zato ga moramo ohraniti.  

Tukaj še lahko dodamo, da kmetijstvo na podeželju ne predstavlja samo bistvenega dela 

gospodarstva na teh območjih, ampak je tudi del kulture, kar je za prebivalstvo izredno 

pomembno. CIPRA je prepričana, da ima hribovsko kmetijstvo na globalizirianem trgu dol-

goročno možnost samo, če se usmeri na sonaravne proizvode. 
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Alpska konvencija je primeren instrument 
Kmetovalci se končno sami odločajo, ali si želijo prizadevati za preusmeritev na ekološki 

način pridelave ali ne. Vendar države in EU ne smejo dajati napačnih spodbud, ampak mo-

rajo prodor ekoloških proizvodnih načinov podpreti s finančnimi instrumenti.  

Protokol o hribovskem kmetijstvu Alpske konvencije je odlično sredstvo za skupno kmetijsko 

politiko alpskih držav in EU. CIPRA se bo v okviru Alpske konvencije okrepljeno zavzemala 

za to področje. Namesto da bi dovolili, da preteče še več let brez dejavnosti, moramo stopiti 

pogumno po poti ekologije. Stare kmetijske vrste kot so porolistna kozja brada, kardij, gomol-

jasti čišljak in navadni šipek bodo mogoče preživele; ljubitelji so jih ponovno odkrili in jih ne-

gujejo. Druge vrste bi lahko izginile, če ne bomo ukrepali takoj, saj niso primerne za masov-

no proizvodnjo.  

(3022 znakov) 

 
Z vprašanji se obrnite na: 

Andreas Götz, direktor CIPRA International 
Tel. +423 237 4030 
andreas.goetz@cipra.org 

 

 

Mednarodna komisija za varstvo Alp (CIPRA)  
Mednarodna komisija za varstvo Alp (CIPRA) je nevladna krovna organizacija z nacionalnimi odbori v 
vseh alpskih državah in predstavlja več kot sto društev in organizacij iz sedmih alpskih držav. 
Zavzema se za trajnostni razvoj na območju Alp, ohranjanje naravne in kulturne dediščine ter 
regionalne raznovrstnosti kot tudi za reševanje skupnih problemov v alpskem prostoru. www.cipra.org 

 


